
Uskonpuhdistus meinasi puhdistaa myös joulun 

 

Pälkäneen rauniokirkko on uskonpuhdistajamme Martti Lutherin ikätoveri. Luther syntyi vuonna 1483, ja rau-
niokirkkomme rakennusajankohta on ajoitettu vuosien 1495−1505 välille. Vuonna 1517 Luther julkisti 95 teesi-
ään Wittenbergin linnankirkon edustalla, minkä vuoksi kuluneena vuonna on vietetty uskonpuhdistuksen 
500-vuotisjuhlaa.  

   Uskonpuhdistuksen jälkeen joululle meinasi käydä huonosti. Nuorena Luther vastusti joulun viettoa ja halu-
si kieltää muutenkin kaikki juhlat sunnuntaita lukuun ottamatta. Syy Lutherin joulunvastustamiseen oli paka-
nallinen perinne, joka oli sekoittunut kristilliseen jouluun. Myös Suomessa vanhat kekritavat olivat tiukassa. 
Kirkko vastusti kekrin viettoa, mutta vielä 1700-luvulla joissakin kodeissa joulun pääsanoma oli henkien lepyt-
täminen uhriruuilla. Rauniokirkko kohosi kekriperinteen keskellä, mutta sieltä julistettu sanoma oli mukana 
raivaamassa tilaa kristilliselle joululle kekrin sijaan. Enää ei tarvitse uhrata—uhri on jo annettu. 

   Kekrin ulkoinen perintö lienee edelleen mukana suomalaisessa joulussa, sillä sen 
runsas kestitys on todennäköisesti nykyisen jouluaterian taustalla. Jos Luther olisi 
kieltänyt joulun, suomalaiset joulupöydät tuskin notkuisivat perinneruokia. Mutta 
Martti oli viisas mies. Vanhemmiten hän pehmensi linjaansa, sillä hän uskoi, että juh-
lapyhien kautta kansa oppii lisää Raamatun tärkeistä tapahtumista.  Ulkoiset perin-
teet eivät ole lainkaan niin merkityksellisiä kuin ydinsanoma. Tänäkin jouluna voim-
me hiljentyä kristillisen joulun viettoon ja nauttia sen osana laatikoista, kinkusta, 
kalkkunasta, sillistä ja haapasienisalaatista. Ja täytyyhän joulusaunassa heittää vii-
meiset löylyt saunatontulle — jotta se on onnellinen taas ensi vuoden. 
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Jouluhartaus rauniokirkossa 25.12. klo 18:00 

Joulupäivänä, sunnuntaina 25. joulukuuta kello 18  
seurakunta järjestää perinteisen hartauden rauniokirkossa 

 
Lyhtykulkue lähtee seurakuntatalon edestä kello 17.30. Tervetuloa 

kaikki mukaan kuuntelemaan joulun sanomaa ja kokemaan tunnelma, 
jonka Hanna Al-Saedi ystävineen luo kirkon ympärille myrskylyhdyin ja 

kynttilöin.  
 



Internet-sivut ovat uudistuneet 
 

Kuluneena vuonna yli 500-vuotias kirkkomme rupesi tavoittamaan ihmisiä entistä nykyaikaisempana. Uudet net-
tisivut avautuivat uudessa osoitteessa www.rauniokirkko.fi. Tamperelainen Tyrnimedia Oy teki sivut lahjoitukse-
na yhdistykselle. Tyrnimedian toimitusjohtaja Juha Tyrni on syntyisin Kuohijoelta.  

 

Lämpimät kiitokset Tyrnimedialle! 

Rauniokirkkosuklaa on saanut paljon kehuja. Maku on savu-
suolalla maustettu tummasuklaa. Tuotetta löytyy Aapiskukos-

ta ja Rönnvikin viinitilalta. Kannen on kuvannut Eero Mäki-
Mantila. 

Suklaalevyn hinta on 5 euroa. 
 

Rönnvikistä löytyy myös Pälkäneen rauniokirkkoviini, jota voi 
kokeilla vaikkapa joulupöytään. 
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